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Persbericht 
11 mei 2016 

 

 

 

Dividendvoorstel goedgekeurd 
 

 
Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt het besluit bekend van de Algemene 

Vergadering d.d. 11 mei 2016 dat het dividend over het boekjaar 2015 is vastgesteld op € 1,00 in contanten. 

Op 23 december 2015 is reeds een interim dividend uitgekeerd van € 0,25 per aandeel. Het slotdividend ad 

€ 0,75 per aandeel is betaalbaar op 9 juni 2016.  

 
 

De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 15% dividendbelasting, tenzij op grond van fiscale 

regelingen een ander tarief van toepassing is.  

 

Voor de betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden: 

13 mei 2016 : ex-dividend notering van het aandeel  

16 mei 2016 : record date  

9 juni 2016 :  betaalbaarstelling contante slotdividend  

 

Betaling van het contante slotdividend aan uw bank of commissionair zal via Euroclear Nederland worden 

afgewikkeld.  

 

 

 

 

 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der 

Kwast (Stern Groep), T (020) 613 60 28 

 
 

Profiel Stern Groep N.V. 

Stern is een groot Nederlands mobiliteitsconcern dat sinds 2000 is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen 

aanzienlijke groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio’s van het land: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. 

Het netwerk telt meer dan 100 vestigingen met  circa 2.200 werknemers, die samen een netto jaaromzet (exclusief BPM) realiseren van 

meer dan € 1 miljard. Stern zal haar groeistrategie de komende jaren voortzetten.  

Stern gelooft in individuele mobiliteit, duurzaamheid en diversiteit. Daarom wordt een groot aantal automerken en aanvullende 

mobiliteitsdiensten aangeboden. Voor mensen die een ander vervoermiddel dan de auto prefereren, biedt Stern tegenwoordig ook 

elektrische 2, 3 en 4 wiel oplossingen aan voor vervoer tot 45 kilometer per uur. 

Dealergroep Stern vertegenwoordigt in vijf clusters meerdere vooraanstaande merken als 1) Mercedes-Benz, 2) Renault en Nissan, 3) 

Ford, 4) Volvo, Land Rover en Fiat 5) Volkswagen, Audi, Kia en Opel. Dealergroep Stern beschikt in totaal over circa 85 vestigingen.  

Met Stern Financial Services is Stern actief op het gebied van autolease (SternLease) en wagenparkbeheer (SternPartners) en de verkoop 

van financiële mobiliteitsproducten zoals SternCredit, SternPolis en SternGarant. Stern Financial Services beheert circa 50.000 

contracten. 

In de divisie Stern Mobility Services zijn autoverhuur (SternRent), autoschadeherstel (SternSchade), het inrichten van bedrijfswagens 

(SternTec), het universele garageconcept (SternPoint) en elektrische vervoermiddelen tot 45 kilometer per uur (Mango Mobility) 

samengebracht. 


